
Lund, 4 mars 
S:t Hans backar

Platser:  
Lund – Verona
Utöver de platsstudier jag gjort i Lund har 
jag även studerat flera platser under en tåg-
resa genom Europa. Här beskriver jag ett 
urval av dessa platser mer i detalj.

Illustrationen ger först en snabb beskriv-
ning av sammanhanget. Den samman-
fattande texten beskriver mitt besök på 
platsen. Under rubriken Känslor & tankar 
uppmärksammar jag mina reaktioner på 
platsen och vilken roll ljud spelar för dessa. 
Under Dominerande ljud & aktörer försöker 
jag precisera vilka ljud och bakomliggande 
aktörer som tar rummet i besittning. Jag re-
dovisar även en lista över Platsens ljud.

Malmö, 24 februari
Ödetomt på Östervärn

Hamburg, 31 mars / 6 april
Peterskyrkan / St. Pauli Fischmarkt

Innsbruck, 5 april
Innsbruck Hbf

Verona, 3 april
Piazetta Brà Molinari

Venedig, 4 april
Rio san Vio



Malmö, 24 februari

En ödetomt på Östervärn.

Efter de parkerade bilarna öppnar ljudrummet 
upp sig. Tystnad mellan spridda ljud. Ljud som 
läcker in från omgivningen, färdas fritt över gräs 
och jord och grus. Ljud som på landet, med en 
trafi kerad väg tätt inpå.

Tåget rusar in och tar över. Lämnar.

För varje steg jag tar svarar marken. Beskriver 
vad jag kliver på. Grus, rötter, jord, gräs. Grenar 
skrapar och skaver när jag klämmer mig in och 
emellan.

Känslor & tankar
Öppet, vilt och ”naturligt”. När jag rör mig över 
det stora området känns det ofta mer som landet 
än staden. Billjuden runtom är mer som från en 
motorväg än en stadsgata.

Dominerande ljud & aktörer
Biltrafi ken runtomkring är ständigt närvarande 
fastän den till stor del är ganska långt borta. På 
järnvägen är det glest mellan tågen, men när de väl 
passerar överröstar de det mesta.

Vinden blåser fritt över den öppna tomten och gör 
sig hörd i träd, buskar och gräs. Jag noterar hur lju-
den från mina steg mot marken är skiljer sig mellan 
olika underlag.

På sina ställen hörs fåglar från trädkronorna, men 
annars är ljuden på platsen mest oavsiktliga bief-
fekter.

Platsens ljud
Vinden O B V
Mina egna fotsteg S B V
Grenar, kvistar, skräp som jag trampar på S B V
Skrikande kråkfåglar S H V
Suset från trafi ken O B V
Papper och löv som blåser i vinden S B
Bilar som accelererar O B
Sirener O B
Skrammel från en förbipasserande cykel S B
Bankande, metall mot metall O B
Ett långsamt, men accelererande tåg S B
En bilmotor som startar O B
Maskiner bakom plåtväggen O B

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



 Lund, 4 mars

S:t Hans backar.

Fåglar och barn. Skolgården är en surrande biku-
pa. Jag sitter med barnens livliga ljud i ryggen. 
Mot mig, från andra hållet, kommer ljuden från 
en strid ström av däck mot asfalt. Däremellan lig-
ger fältet öppet. 

Långt borta pressar ett tåg sin stålkropp genom 
luften.

Känslor & tankar
Barnen är inte rädda för att göra väsen av sig. I vux-
envärldens aff ärer och restauranger är barnljuden 
oönskade, till besvär.

Ljuden från barnens lekar och fågelkvittret i 
buskarna förstärker vårkänslorna i solskenet. Starka 
associationer till det fria, glada och varma.

Dominerande ljud & aktörer
Barnen tar plats med sina röster och ljudande 
aktiviteter. Deras lek och stojande ger karaktär åt 
platsen. Ljuden från motorvägen fi nns i bakgrun-
den, trots att motorvägen är ganska långt borta och 
helt utom synhåll.

Platsens ljud
Barnröster som pratar och berättar S H V
Bollar som studsar, sparkas på, kastas S B 
Skrapet från skor mot sandig asfalt S B
Tillsägelse från lärare S H
Fågelkvitter O H V
Skrikande och ropande barn S H V
Bruset från motorvägen O B
Ljudet av ett tåg som passerar långt borta O B
Cykeldäck mot asfalt S B
Svischandet av cykeln som passerar S B
Plasthinkar mot hårt underlag
Barn som rabblar ramsor, sjunger S H
Muller från ett passerande godståg O B
Ljud från någon slags grävmaskin el. likn. O B

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



 Hamburg, 31 mars

Två besök i Peterskyrkan.

Orgelmusiken, en mässande stämma, klockorna 
som ringer. Eko som skapar surrealistiska eff ek-
ter – religiositet. En märklig, märkvärdig, speci-
ell plats. Ett ljudrum som kräver, styr och ställer. 
Som överöser och dramatiserar.

Och den andaktsfulla tystnaden bara en kort 
stund tidigare. Vinden och regnet utanför. Kyr-
kans tegelmurar som ett tunt vibrerande skal mel-
lan ute och inne och taket som verkat så oändligt 
avlägset. Då lämnade varje rörelse långa spår i 
rummet.

Känslor & tankar
Vid det första besöket är det den långa ef-
terklangen och det stora rummet som är mest 
påtagligt. Minsta ljud växer under de höga 
valven. Jag dämpar mig, känner respekt för de 
som sitter tysta i bänkraderna. Vid det andra 
besöket leds jag in av kyrkklockornas starka, 
symboliska ljud, tätt följt av orgelmusiken. Jag 
får känslan av att byggnaden vill mig någon-
ting, att den är en röst för kultur och religion.

Dominerande ljud & aktörer
Under det första besöket är det de små 
människoljuden och hur de studsar mellan 
kyrkans väggar som dominerar upplevelsen. 
Kyrkan är mäktig med sin akustik, men ljuden 
alstras av dess besökare. När jag kommer till-
baka till kyrkan senare är min roll i ljudmiljön 
nästintill obefi ntlig. Predikantens röst och de 
sjungande orgelpiporna intar rummet.

Platsens ljud (vid första besöket)
Små prassel S B
Långsamma stegljud mot stengolvet S B V
Knarrande från bänkarna O B
Vinandet från vinden utanför O B
Klackar S B
Lågmälda samtal S H
En hickning S B
Andetag S B
Dörrar som smäller igen S B

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



Verona, 3 april

På en uteservering vid Piazzetta Brà Molinari.

Husfasad, några bord och parasoll i änden av den 
öppna platsen. Vi är på samma ställe. Knaprar, 
pratar, kvittrar, bromsar, skramlar, mumlar, ga-
sar. Rör i koppen med en sked. Sätter fötterna 
långsamt framför varandra. Eller rytmiskt på en 
joggingrunda.

Ljuden dröjer kvar. Hänger kvar och skapar en 
atmosfär. Ett ljudrum byggt av små människonä-
ra ljud.

Känslor & tankar
Kombinationen av fågelkvitter och ljud från 
människor som äter och pratar skapar en väldigt 
rofylld atmosfär. Motortrafi ken håller samma lugna 
lunk som gästerna på serveringen. Här händer 
mycket runtom mig, men utan att jag känner mig 
störd eller blir irriterad.

Dominerande ljud & aktörer
Det är de samtalande människorna, motorfordo-
nen och de kvittrande fåglarna som dominerar 
platsen. Ljuden kommer och går. Ibland är det 
mycket ljud, ibland väldigt tyst.

Platsens ljud
Fågelkvitter S H
Bilmotorer S B V
Samtal (olika språk) S H
Skrammel med nycklar S B
Skrammel från barn som leker med ett metall 
beslag S H
Barnsång S H
Moped som startar och kör iväg S B
Stegljud, lugnt promenerande S B
Skrammel med bestick och porslin S B V

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



Venedig, 4 april

Vid en bro över Rio san Vio. En liten plats i solen 
längs vattnet.

Människor strömmar förbi på den smala gatan. 

En gondoljär har sin gondol förtöjd vid bron och 
försöker fånga förbipasserande turister.
De omgivande fasaderna sluter ljudrummet. Tät-
heten ger en speciell akustik mellan husen. Ibland 
mer som inomhus än som utomhus. Båtbussarna 
på Canal Grande är bara ett kvarter bort, men 
hörs bara väldigt svagt.

Känslor & tankar
En trevlig plats som trots fl ödet av människor 
känns lugn och lätt att relatera till. Gondoljären 
drar till sig min uppmärksamhet med sitt utrop 
och distinkta framträdande. Jag undrar om det här 
är en bra plats att sälja båtturer på.

Dominerande ljud & aktörer
Strömmen av människor – till stor del turister – 
skapar ett eget rörelserum med sina röster, stegljud, 
etc. Gondoljären med sitt kontaktsökande utrop 
använder större delen av den triangulära platsen 
som sin försäljningsyta.

Generellt är det människorna inom synhåll som 
hörs och tar platsen i besittning.

Platsens ljud
Klackar och stegljud S B V
Skratt S H
Hosningar S B
Samtal på tyska, engelska och italienska S H V
Barnröster S H
”Good day! Gondola?” S H V
Prassel från kläder och kassar S B V
En rullväska på gatsten S B

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



 Innsbruck, 5 april

I ett väntrum på centralstationen, en trappa ner.

Klassisk musik i högtalare tillsammans med ven-
tilationens sus. Glasväggar som håller ute och 
släpper in.

En öl öppnas i andra änden av rummet. Kapsylen 
mot det hårda stengolvet. Strax därefter en befall-
ning om att lämna rummet.

Ett bedrägligt lugn av tystnader och distans. En 
tvetydig plats som väcker vaksamhet. Ett rum 
med intentioner. Som värderar och skapar spän-
ningar. Stänger inne och håller ute.

Känslor & tankar
Musiken som spelas, troligen för att ingen ska 
vilja vistas här för länge. Den presenterar sig som 
trevlig, men känns samtidigt malplacerad och får 
platsen att verka främmande.

Dominerande ljud & aktörer
Ljudet från ventilationen och musiken i högtalarna 
fi nns ständigt i rummet. De representerar verksam-
heter och intressen skiljda från mina behov som 
väntande resenär. Ventilationen har sina uppenbara 
syften där ljudet som alstras är en bieff ekt. Musi-
ken är planerad och har helt tydligt ett syfte och en 
agenda (även om det går att diskutera vad denna 
agenda består i).

Platsens ljud
Fläktljud O B V
Samtal S H
Barnprat S H V
Prassliga vinterkläder på barn S B
Musik i dolda högtalare O H V
Suckar S H
En kapsyl som öppnas och landar på golvet S B
Hostningar S B
Vagt buller, från tåg? O A B
Dörren som öppnas och stängs S B
Befallningar från vakter S H V

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud



 Hamburg, 6 april

Längs vattnet vid St. Pauli Fischmarkt.

Solvarmt tegel. Det luktar lite kiss.

Ett tungt brus ligger som ett blygrått vatten. 
Ovanpå fl yter barnrop, fågelskrik och spridda 
samtal. Hårda klackar, tysta sneakers. Ljuden 
guppar upp och ner i bruset. Ena stunden nära, 
klara, urskiljbara. Nästa ögonblick utrörda i det 
tjocka bruset.

Luften är fri. Rymlig men tung. Ljuden rinner ut 
i intet, försvinner i mängden utan att lämna spår. 
Alla och ingen äger rummet.

Känslor & tankar
Hamnljud och havsfåglar. Jag gillar ljuden som 
tar mig till havet, stranden och vattnet. Här 
känns öppet, blandat och ostyrigt.

Dominerande ljud & aktörer
Ljuden från hamnen och från de spatserande 
människorna tar ljudrummet i besittning. 
Hamnljuden är som en kompakt matta i bak-
grunden, men människorna kommer och går.

Platsens ljud
Speakerröst på förbipasserande färja S H 
Skrammel från hamnen A O B V 
Svårlokaliserat trafi kbrus O B 
Måsar S H V 
Förbipasserande samtal, olika språk S H
Prassel från kläder S B
Stegljud från spatserande i strid ström S B
En bil som sakta accellererar och rullar iväg S B
Ett dovt dån (från varvet? fartygsmotorer?) S B
Barnprat S H
Klackar mot betong S B
Flygplan över huvudet O B
Fartygstuta, fartyg som avgår O H

O : Osynlig ljudkälla/utom synhåll
S : Synlig ljudkälla/inom synhåll
H : Huvudeff ekt (avsiktligt ljud)
B : Bieff ekt
V : Särskilt viktigt ljud


